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آگهى مفقودى
شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پژو تيپ PARS XU7 برنگ سفيد روغنى مدل 1393 بشماره موتور 
124K0562685 و شــماره شاسى NAAN01CA3EH195275 و شــماره پالك ايران84-876س72به نام 

فاطمه امينى خراجى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشمند به شماره 2648648 متعلق به ناوگان اتوبوس ولوو مدل B7MK به شماره پالك ايران84-
333 ع 43 در تاريخ 97/1/5 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســندكمپانى نيمــه يــدك كمپرســى مــارال بــه شــماره پــالك 237 ع 16 ايران 26 و به شــماره شاســى 
NALTCO30091017481 مدل 1391 بنام ابوالفضل ارشادى كيكانلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.بجنورد

برگ سبز نيمه يدك كمپرسى مارال به شماره پالك 237 ع 16 ايران 26 مدل 1391بنام ابوالفضل ارشادى 
كيكانلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز پرايد به شماره پالك 167 س 67 ايران 32 مدل 1388 بنام مژگان محمدزاده مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كارت نظام مهندسى كشاورزى بشماره 1009315776 بنام اكرم كيانى مقدم فرزند غالمرضا ش ش 4188 
متولد 1362 رشته گياه پزشكى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

چون ســارا سروستانى مالك خودرو پژو 206 برنگ ســفيد روغنى مدل 1388 شماره شهربانى ايران84-
667 د 78 شــماره موتور 14188028153 و شماره شاســى NAAP03EDXAJ065925 بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر كسى ادعايى در مورد خودروى مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در شهرك غرب, اول خيابان زرافشان 

غربى مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.بندرعباس

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى برنگ سفيد روغنى مدل 1388 بشماره 
موتور 3077568 و شــماره شاســى S1412288024600  و شماره پالك ايران 54- 468 س 13 به نام فاطمه 

نجفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند ماشــين پيكان مدل 62 شاســى 15165276 ش موتور 1416200330 پالك ايران72-768د49 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز وانت نيســان دوكابين به شــماره ايــران72-589س42 مــدل 1382رنگ ســفيد ش موتور 
KA24872896Y شاسى PCBGLUD22208103 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانب مجتبى مرادپور مالك خودرو ســوارى پژو PARSXU7 شاســى NAAN01CA0CK652544ش 
موتور 12491035632 به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه 
هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 
جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد سارى

شناسنامه مالكيت ســوارى تيبا مدل 1396 رنگ آبى تيره متاليك به شماره شهربانى 10-889ص83 ش 
موتور M15/8425987 شاسى NAS811100H5747285 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد 

مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

كارت هوشمند رانندگى بارى به نام خدايار شعبانى به شماره كارت 2500369 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشد. سارى

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139260316007004065 مــورخ 92/11/29 هيات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در حوزه ثبتى شهرستان روانسر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اكبر مظفرى به شــماره شناســنامه 949 صادره از روانســر كدملى 5969632899 
فرزند على احمد درخواست رسيدگى به قولنامه عادى خريدارى خود و صدور سند مالكيت نموده است كه پرونده 
نيز تحت كالسه 91/237 تشكيل و به هيئت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هيئت پس از رسيدگى برابر راى 
فوق مستنداً به ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مزبور راى به صدور سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه 
ساختمان را به مساحت -/123/41 مترمربع به نام آقاى على اكبر مظفرى از پالك 53 اصلى روانسر واقع در بخش 
12 كرمانشــاه واقع در روانسر خيابان بهار كوچه شهيد عبدالحميد مظفرى خريدارى از بهزاد كرمى و مع الواسطه 
از آقاى ســلطانعلى اردالن مى باشــد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا 
چنانچه كســانيكه نسبت صدور ســند مالكيت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد لذا 
معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايد بديهى 
اســت در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد صدور 
ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/3/5- تاريخ انتشار 

نوبت دوم:1397/3/21
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان روانسر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 
ذيل :  1-پرونده كالسه 2617 و راى شماره 2295 مورخ 94/12/27 به تقاضاى علي قاسمي فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 179/02 مترمربع مجزى شده از پالك 42-اصلى واقع در بخش دو خرم 
آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى ) اســدخان بهاروند . رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى 
قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين و ساير 
صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا ها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف 
است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و 
گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى مى باشد در غير 
اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم وصول اعتراض 
سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/3/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/21
م الف 4154957 

محمدعلى ابراهيمى - كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

دادنامه 
مرجع رســيدگى كننده: شــعبه نهم شــوراى حل اختالف مركزى لردگان- خواهان: آقاى رضا محمدى فرزند 
عليرضــا به آدرس لردگان- شــيرانى . خوانده آقايان:محســن احمــدى آمويى  فرزند كلبعلى بــه آدرس لردگان، 
شيرانى- 2- فيض اهللا رحمانى فرزند اسفنديار به آدرس مجهول المكان–خواسته: الزام خوانده به تنظيم سند 
رسمى انتقال يك دستگاه خودرو. به تاريخ 1397/1/20 در وقت فوق العاده جلسه شعبه نهم شوراى حل اختالف 
مركزى لردگان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پرونده تحت نظر است. قاضى شورا پس از بررسى اوراق 
و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد.9709973896900055 
رأى شــورا: موضوع اين پرونده رســيدگى به دعوى آقاى رضا محمدى فرزند عليرضا به طرفيت آقايان1-محسن 
احمدى آمويى فرزند كلبعلى 2- فيض اهللا رحمانى فرزند اسفنديار به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى 
انتقال يك دستگاه خودروى تويوتا به شماره 48-765 ب 74 است. پاسخ استعالم از اداره آگاهى/ مركز شماره 
واگذارى خودروى لردگان بهشماره 48-765 ب 74 مورخ 96/11/29 حكايت از مالكيت رسمى خوانده دوم در 
اداره راهنمائى و رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شورا: دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم 
شده بر خواهان و خوانده اول در مورخ 92/10/14 و پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان كه اماره 
مالكيت مى باشــد و عدم حضور خواندگان جهت دفاع وارد دانســته و مســتنداً به مواد 220، 221 و 222 قانون 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خودروى مذكور 
به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شوررا 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لردگان است. در خصوص دعوى 
به طرفيت خوانده اول، نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و نامبرده صرفاً از جهت احراز ترتب 
ايادى، طرف دعوى قرار گرفته است، دعوى متوجه وى نمى باشد. بنابراين قاضى شورا به استناد ماده 89 و بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرســى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف 20 

روز از تاريخ، قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم حقوقى لردگان است. 
 اسماعيل باقرى- قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف مركزى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم همه ناز بوگرى داراى شناســنامه شــماره 9 به شــرح دادخواســت به كالســه 247/97 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صفرعلى فداكار به شناسنامه 843 در 
تاريــخ 97/2/7 اقامتــگاه دايمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- همه 
نــاز بوگــرى فرزند كبوترآقا ش ش 9 ت ت1346 همســر متوفى 2- ابراهيم فــداكار فرزند صفرعلى – كد ملى 
4660032711 فرزنــد متوفى 3- طهماســب بوگرى فرزند صفرعلى – كد ملــى 4660189082 فرزند متوفى 
4- رسول فداكار فرزند صفرعلى – كد ملى 4660292304 فرزند متوفى 5- صغرا فداكار فرزند صفرعلى – كد 
ملــى46601419426 فرزند متوفى 6- هاجر فداكار فرزند صفرعلى – كد ملى 4669859900 فرزند متوفى 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.
شوراى حل اختالف شماره ششم لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم كفايت اســكندرى جهمانى داراى شناسنامه شــماره 385 به شرح دادخواست به كالسه – از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر اسكندرى جهمانى به شناسنامه 
311 در تاريخ 67/9/25 اقامتگاه دايمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- كفايت اســكندرى جهمانى به شناســنامه 385 فرزند متوفى 2- تيمور اسكندرى جهمانى شماره شناسنامه 4 
فرزند متوفى ،اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك ناغان- حوزه قضايى ناغان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 1109/96 شوراى حل اختالف
خواهان: هادى آتش بار آدرس لردگان خيابان چشمه برم – جنب پست بانك آبرود- خوانده: پروين انگارده 
– فرزند محمد – مجهول المكان- خواسته: مطالبه- وقت رسيدگى 97/4/25 - خواهان دادخواستى به خواسته 
مذكور در مورخه 96/11/7 به طرفيت خوانده تقديم شعبه 6 شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 1109/96 
ثبــت گرديــده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانــده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى 

دادخواست و ضمايم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود.
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ماهزاده جليل پيران داراى شناســنامه شــماره 3-466974168 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1122/96 از ايــن شــورا درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــــادروان فلك ناز 
جليل پيران بشناسنامــه 3-466945981 در تاريخ 1381/7/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حمداهللا جليل پيران ف ناصرقلى به ش ش 5-466937376  پسر 
متوفى  2- ماهزاده جليل پيران ف ناصرقلى به ش ش 3-466974168 دختر متوفى  3- گلنساء جليل پيران ف 
ناصرقلى ش ش 4669281968 دختر متوفى 4- محمدقلى جليل پيران ف ناصرقلى ش ش 235 پسر متوفى 5- 
ماه گل جليل پيران ف ناصـرقلـى ش ش4-466928198 دختر متوفى 6- گل پسند جليل پيران ف ناصرقلى ش 
ش 5-466921453 دختر متوفى  7- حاصل جليل پيران ف ناصرقلى ش ش 504 پسر متوفى  8- محمدعلى 
جليل پيران ف ناصرقلى ش ش 3-466928467 پسر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
  رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم لردگان- فاضل خالدى

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى على احسان دوست فرزند هادى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى مجيد كوشكى 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شــما به شعبه 3 شــوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالسه 
3/96/741 ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 97/4/25 ساعت 17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا 
به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل از 
رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى چهارراه 
دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت 

رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 950299 اين بازپرسى آقايان مهدى داودى متهم است به 16 فقره سرقت اموال شكات 
در شــب و مباشــرت در سرقت گوشــى و وجه نقد و كيف و متهم پرويز زرودى به اتهام مشاركت در سرقت مغازه 
برنج فروشــى و لوازم خانگى به همراه مهدى داودى و عابدين حســين زاده به اتهام مشــاركت در ســرقت مغازه 
كولرفروشى به همراه مهدى داودى همگى در شب موضوع شكايت پيمان صادقى دهينه و رضا رحيمى نيا و حسين 
ســعيدى و محمدصادق صديقى كه تحت تعقيب بوده ، با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 
در اجراى ماده 174 ق آ د ك  مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى ظرف مهلت يك ماه پس 
از انتشار در اين شعبه بازپرسى حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد.م/الف
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-رضا جعفرزاده

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 960431 اين بازپرســى فريده احمدى دانايى ف محمدسعيد متهم است به معاونت در 
كالهبــردارى به ميزان دوميليون ريال بــه صورت قرار دادن عابربانك در اختيار مهدى نصيرى موضوع شــكايت 
مهرشــاد شــريفى كه تحت تعقيب بوده ، با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى ماده 
174 ق آ د ك  مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى ظرف مهلت يك ماه پس از انتشــار 
در اين شــعبه بازپرسى حاضر گردد . بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد.م/الف
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-رضا جعفرزاده

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 961202 اين بازپرسى قربان توشمالى ف شمس اله متهم است به سرقت يك دستگاه 
گوشى تلفن همراه سونى اكسپريا موضوع شكايت ابراهيم قاسمى كه تحت تعقيب بوده ، با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى ماده 174 ق آ د ك  مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار در اين شعبه بازپرسى حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-رضا جعفرزاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مينو –معزالدين-مهدى-سهيال-محمدحسين-پروين و سوسن همگى صفارى
خواهــان ها وحيد مجلســى و صغرى ليدا مجلســى دادخواســتى به طرفيــت خواندگان مينــو –معزالدين-

مهدى-سهيال-محمدحســين-پروين و سوســن همگــى صفــارى مطــرح كــه بــه ايــن شــعبه اراع و بــه كالســه 
9709981953200076 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/4/25 ساعت 
10 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
 قاضى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-نقى سيار

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده: 2/1149/95 وقت رســيدگى:97/4/30 شنبه ســاعت 10 صبح خواهان:حسين نامدار 
خوانده:يحيى رحيمى خواســته:انتقال ســند خط خواهان دادخواستى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رســيدگى به شعبه دوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور به هم رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونــده: 2/332/96 وقــت رســيدگى:97/4/24 يكشــنبه 9:30 صبــح خواهان:بابــك كرمــى 
خوانده:غالمحسن درخشــكار خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رســيدگى به شعبه اول شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور به هم رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى حصر وراثت
آقاى حســن افشــارى ف رشــيد به شرح درخواســتى كه به شــماره 2/201/97 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان رشيد افشارى ف حسن ش ش212 
صادره تنكابن در تاريخ 97/2/30 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1-حسن ش ش 6   2-اميد ش ش 2270037790   3-سعيده ش ش يك همگى افشارى-فرزندان 
متوفى4-محرم يوسف پور كويشاهى ش ش 13 همسر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى مقصود مرســلى ف ســجاد به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/128/97 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان رقيبه محمدنيا ف غالمحسين ش ش 
1734 صادره اردبيل در تاريخ 97/2/12 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-مقصود ش ش 14   2-صياد ش ش 35   3-چنگيز ش ش 2668   4-محمد ش ش 3416   
5-عاليه ش ش 325   6-الهه ش ش 3122 همگى مرســلى –فرزندان متوفى7-ســجاد مرســلى ش ش 767 
همسر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم سيده هاجر ميرسعيد قاضى ف سيدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 2/258/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بلقيس كاظمى ف موسى ش ش 
5 صادره قزوين در تاريخ 94/2/13 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-ســيد محمد ش ش 433   2-سيده هاجر ش ش1208   3-سيده مريم ش ش 1432   4-سيده 
صغرى ش ش 1297   5-ســيده كلثوم ش ش 1297   6-ســيده خديجه ش ش 32 شــهرت جملگى ميرسعيد 
قاضى-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى سيد صالح بريش سيدى ف سيديوسف به شرح درخواستى كه به شماره 2/229/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مريم شادفر ف ابراهيم ش ش 
9 صادره رامسر در تاريخ 96/9/25 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1-سيد جمال ش ش 339   2-سيد كمال ش ش 340   3-سيد صالح ش ش 3   4-سيده معصومه ش 
ش 17   5-سيده مستوره ش ش 456 شهرت همگى بريش سيدى-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى كاظم جنت على پور ف عبدالحســين به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/234/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان عبدالحسين جنت على پور ف 
كاظم ش ش 3 صادره رامسر در تاريخ 96/2/18 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-كاظم ش ش يك 2-مجيد ش ش 2   3-على ش ش 3   4-رعنا ش ش 176   5-سهيال 
ش ش 218   6-صنمبر ش ش شهرت همگى جنت على پور –فرزندان متوفى7-سكينه جنت على پور ش ش 3 
همسر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم ســاره رحيم نورى ف عليرضا به شــرح درخواستى كه به شــماره 2/233/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان عزت جعفرى نژاد ف رمضانعلى ش 
ش 261 صادره رامســر در تاريخ 90/11/25 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-عليرضا ش ش 5   2-غالمرضا ش ش 6   3-عبدالرزاق ش ش 20   4-معصومه ش 
ش 41 همگــى رحيم نورى-فرزندان متوفى5-عبدالكريم رحيم نورى ش ش 245 همســر متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى على اكبر قاسمى ف حسين على به شرح درخواستى كه به شماره 2/114/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان رقيه گالش حسينى نژاد ف شعبان ش 
ش 303 صادره رامســر در تاريخ 96/12/29 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-مصطفى قاسم زاده ش ش 138   2-پرويز قاسمى ش ش 3   3-على اصغر قاسمى 
ش ش 176   4-على اكبر قاســمى ش ش يك –فرزندان متوفى 5-حســينعلى قاسمى ش ش يك همسر دائمى 
متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى كالسه 960483 اجرايى ارجاعى حسب مفاد نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى تنكابن 
خانــم بيتا گودرزى ف محمدعلى با وكالت بعدى مهدى جنت فريدونى به پرداخت 190,409,941 ريال بابت اصل 
خواســته و هزينه دادرســى و تاخير تاديه از تاريخ 91/12/1 لغايت اجراى حكم در حق محكوم له اميد فتاحى با 
وكالت معصومه پرتوى نژاد هم چنين پرداخت 5,000,000 ريال نيم عشر دولتى در حق دولت محكوم شده است 
. محكوم عليه در قبال بدهى خويش يك قطعه زمين به مســاحت 123 مترمربع واقع در رامســر روستاى ييالقى 
گلين منطقه سرايدشــت قطعه 13 تفكيكــى از يك قطعه زمين به مســاحت 3250 مترمربع متعلق به محمدعلى 
حامدى كه طبق مبايعه نامه 94/3/20 از وى خريدارى نموده است برابر نظريه كارشناسى منتخب دادگاه از قرار 
مترمربعى 400,000 ريال جمعا 49,200,000 ريال براورد نموده كه وكيل محكوم عليه نسبت به نظريه كارشناسى 
اعتراض نموده ، جهت ارزيابى مجدد قرار ارجاع امر به كارشناسى سه نفره ارجاع گرديد و براى وكيل محكوم عليه 
اخطاريه صادر شد كه نسبت به پرداخت دستمزد كارشناسى اقدام نمايد ولى نام برده نسبت به پرداخت دستمزد 
كارشناسى اقدامى ننموده سپس در تاريخ 97/3/9 وكيل محكوم له تقاضاى مزايده آن را نموده است .على هذا 
در اجراى مبحث دوم از فصل سوم قانون اجراى احكام مدنى مورد مزايده در روز پنج شنبه 97/4/14 از ساعت 
11 لغايت 12 ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى متمركز دادگســترى رامســر از طريق مزايده به فروش مى رســد 
بنابرايــن خريــداران مى توانند تا 5 روز قبل از روز مزايده از پالك فوق الذكــر بازديد و در روز مزايده در دفتر 
اجراى احكام مدنى رامسرحاضر شوند.ضمنا خريداران مى بايستى ده درصد قيمت كارشناسى را به حساب سپرده 

دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى متمركز رامسر-دانشور

دادنامه
ش بايگانى شــعبه:960361 خواهان:محســن تقوى فر فرزند كريمعلى خوانده:على اصغر عليپور خواسته: 
مطالبه وجه به تاريخ 97/2/31 در وقت فوق العاده پرونده كالسه شوراى حل اختالف واحد دوم شهرى تحت نظر 
قاضى شــورا قرار دارد باتوجه به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى گردد.((رأى قاضى شورا)):درخصوص دادخواست محسن تقوى فر 
به طرفيت على اصغر عليپور به خواســته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت شــصت و هشت ميليون و 
چهارصدوچهل هزارريال همراه با خسارات تاخير تاديه باتوجه به مفاد دادخواست تقديمى خواهان،رونوشت گواهى 
بانك مربوطه درخصوص پرداخت وجه از سوى ضامن،رونوشت فيش هاى واريزى و عدم حضور خوانده جهت دفاع 
على رغم ابالغ قانونى بنابراين شورا دعواى خواهان را ثابت تشخيص و به استناد مواد 784 و 709 قانون مدنى 
و 198-515-519-522 ق آ د م با استصحاب بقاى دين حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت شصت وهشت 
ميليون و چهارصدوچهل هزارريال اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت تا 
اجراى حكم برمبناى نرخ تعادلى بانك مركزى در حق خواهان صادر واعالم مى دارد كه موارد اخير در اجراى احكام 
محاسبه مى شود. اين رأى غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در هيمن شعبه و پس از آن 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم حقوقى محمودآباد مى باشد.م/الف
شعبه دوم شوراى حل اختالف محمودآباد-جواد عابدى فيروزجائى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و اجراى قرار كارشناسى به محمدحسين عباسى
خواهان سيد ابوطالب ساترى دادخواستى به طرفيت خوانده محمدحسين عباسى و غيره به خواسته خلع يد 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9609981984200245 شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود 
ثبت و وقت رســيدگى 97/4/20 ساعت 12تعيين گرديدكه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد 
كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 
حاضرگردد.موضوع جلسه اجراى قرار كارشناسى است . مقتضى است در وقت مقرر حضور يابيد و در صورتى كه 

گواه يا گوهان يا گواهى داريد در محل اجراى قرار كارشناسى حضور پيدا كنند.م/الف97/37
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

دادنامه
پرونده:6/97/6 دادنامه:144-97/3/2 خواهان:ســيده نسترن ســاداتى ف سيد عباس با وكالت فضل 
اهللا فضلى بهزادكاليى ف ابراهيم خوانده:سيد حامد نصيرى وليك بنى –مجهول المكان ((رأى قاضى شوراى حل 
اختالف )):درخصوص دادخواســت ســيده نسترن ساداتى ف سيدعباس با وكالت فضل اهللا فضلى بهزادكاليى ف 
ابراهيم به طر فيت ســيد حامد نصيرى وليك بنى به خواســته مطالبه وجه مبلغ 80,000,000 ريال با احتســاب 
خسارات قانونى با استناد به گزارش كارشناسى رسمى دادگسترى باتوجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواست 
و مدارك اســتنادى و نظر به اين كه خوانده با ابالغ وقت دادرســى در وقت مقرر در جلســه حاضر نشده و دفاع يا 
تكذيبى از دعوى و مســتندات خواهان به عمل نياورده و مدارك و مســتندات خواهان از تعرض و تكذيبى مصون 
مانده لذا دعوى خواهان وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص و به استناد مادتين 198-519-522 ق آ د 
م و ماده 2 قانون مسئوليت مدنى نام برده را به پرداخت 80,000,000 ريال اصل خواسته و هزينه دادرسى به 
مبلــغ 1,000,000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع سپس ظرف بيست روزپس از ابالغ قابل تجديدظر در 

دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

آگهى مفقودى
اصل مجوز حمل ســالح شــكارى دو لول ســاچمه زنى ته پر كاليبر 12 مدل نخجير ســاخت 
ايران به شــماره ســالح 21700709 به نام رضــا على احمدى نام پدر غالمعلــى متولد راميان 
به ش ش 4879488968 به شــماره ملــى 4879488968 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

اصل پروانه كسب الكترونيكى واحد صنفى از اتحاديه خوار بار فروشان به شناسه صنفى 
0021891552 به نام غالمرضا شــيخ فرزند غالمحســين به ش ملى 3673275879 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اصل مجوز حمل ســالح شــكارى تك لول ســاچمه زنى ته پر مدل كوسه كاليبر 12 ساخت 
كشــور ايران به شماره سالح 11804568 و شماره رديف پرونده 4925 به نام غالمرضا شيخ 
فرزنــد غالمحســين به ش ملــى 3673275879 مفقــود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد.

اصل مجوز حمل ســالح شكارى به شماره ســالح 522577-3 كاليبر 12 مدل 5 تير نيمه 
اتوماتيك ساخت كشور پاكستان به نام عباس كدئى فرزند موسى به ش ملى 3621145540 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ســند اصلى كارخانه از خودرو ســوارى پژو پارس به رنگ ســفيد روغنــى مدل 1392 با 
شــماره پالك 386 ص 92 – ايران 45 و شــماره موتور 124K0074583 و شــماره شاســى 
NAAN01CA2CK808261 به نام آقاى محمود شــهباز فرزند حســن با شــماره شناسنامه 

427 و شماره ملى 0384525407 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . كرمان

دادنامه
122/97-97/2/30- در تاريخ 97/2/25 در وقت فوق العاده / نظارت جلسه رسيدگى 
شــعبه 8 شوراى حل اختالف حقوقى كاشــان به تصدى اينجانب امضا كننده ذيل تشكيل شده 
اســت پرونده كالســه ... تحت نظر مى باشــد نظر به محتويات پرونده دادگاه ختم رسيدگى را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل انشاى راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) در 
خصوص دعوى آقاى حامد حامديان به وكالت از آقاى على كرم پور كاشــى به طرفيت آقاى على 
ويس خاتمى فرزند شيخ محمد به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ 170/000/000 
ريــال عالوه مبلغ 27/000/000 ريال بابت باقى مانده حســاب به اســتناد فاكتور به انضمام 
خســارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به مفاد دادخواست تقديمى و منضمات آن و با توجه 
به گواهى عدم پرداخت بانك و امضاى خوانده در ذيل چكها كه از تعرض مصون مانده و همگى 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اينكه خوانده نسبت به مستندات خواهان انكار يا 
تكذيبــى ننموده و دليلى بر پرداخت ما فــى الذمه خود ارائه نداده اند بنابراين دعوى خواهان 
را مقرون به صحت تشــخيص داده و به استناد مواد310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198و515و519و522 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومــى و انقالب در امور مدنى حكم بــر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000 
ريــال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســى به انضمام حــق الوكاله وكيل طبــق تعرفه بابت 
خســارات دادرســى و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه نســبت به خواسته از تاريخ چكها 
بــر مبنــاى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. جميع و مطالبه 
مبلغ 27/000/000 ريال اينكه فاكتور ارائه شــده فاقد مهر يا امضاى متقاضى منتســب به 
خوانده بوده و از ســوى وكيل خواهان دليل مثبت ادعا ارائه نشــده لذا دعوى خواهان در اين 
قســمت وارد ندانسته به اســتناد مواد 197 از قانون اخير الذكر 1257 قانون مدنى حكم به 
رد دعــوا صــادر و اعالم مى گردد اين راى غيابى اســت و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و پس از ان ظرف مهلت مشــابه قابل تجديدنظــر خواهى در محاكم 

عمومى و حقوقى كاشان مى باشد. 
رئيس شعبه هشتم دادگاه حقوقى كاشان

دادنامه
شــماره پرونده:81875/96- شــماره دادنامه:...- تاريخ رســيدگى:97/2/22 ، 
بتاريخ فوق در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 8 شــوراى حل اختالف كاشان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از 
توجــه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميم مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان على كرم پور كاشــى به 
طرفيت خواندگان ايمان زائرى ، على مقنى ، موســى بهادرى به خواســته مطالبه وجه به 
ميزان 85/000/000 ريال بابت چك شماره 600475-96/2/25 عهده بانك سپه  با 
اين توضيح كه خواهان اظهار داشــته خوانده رديف اول مبادرت به صدور چكهاى مزبور 
در وجه حامل نموده و خوانده رديف دوم و ســوم نيز به امضاى ظهر چكها ضمانت وى را 
بر عهده گرفته اســت فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ خواســته گرديده اســت حاليه با عنايت محتويات پرونده من 
جملــه تصوير مصــدق چكهاى مزبور و نيز گواهيهاى عدم پرداخــت صادره از بانك محال 
عليه و همچنين بقاء اصول مدارك ابرازى مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشــتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه خواندگان دليل و 
مدركى كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشتغال ذمه خود نمايد ارائه ننموده است و 
با وصف ابالغ آگهى براى خوانده اول و ابالغ قانونى براى خوانده دوم و ســوم در جلســه 
حاضــر نگرديده و در خصوص مســتندات ابرازى خواهان دفاع و ايــراد موثرى به عمل 
نيــاورده اند عليهذا قاضى شــورا توجهاً به نظريه مشــورتى اعضــاء محترم حل اختالف و 
بــا در نظر داشــتن وصف تنجيزى و تجريدى اســناد تجارى و با امعــان نظر به اينكه چك 
ها در مهلت قانونى واخواســت گرديده دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته مستنداً 
بــه مــواد 198و515و522 از قانــون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در 
امــور مدنى و مــواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بــر راى وحدت رويه 536 
مــورخ 69/7/10) و مــاده 314 از قانون تجارت ناظر بر مــواد 249و286و289 همان 
قانون و ماده 2 و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چك مصوب تشخيص مصلحت نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 85/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
هزينه دادرســى به ميزان 2/217/500 ريال و پرداخت خســارت تاخير تاديه دين از 
تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شــاخص اعالمى از ســوى بانك مركزى (كه 
حين االجرا محاسبه و تعيين خواهد شد ) و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان 
صــادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و با انقضاى آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالسه 9509982313800801 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
ســمنان (101 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709972311100221- شاكى: 
بانــك ملى با نمايندگى آقاى حســن مونســان ، متهمين: 1- آقاى محمــد بهرامى فرزند 
خليل اله با وكالت آقاى حميدرضا كاشــفى فرزند پرويز به نشــانى ســمنان ، ســمنان ، 
ســمنان، باغ فردوس ، مجتمع بهرامى طبقه ســوم 2- خانم مليحه دوستعلى به نشانى 
ســمنان بلوار وليعصر 110 دســتگاه ارم كوچه ارم دوم پ 9 – 3- آقاى ســيد محمد 
على ربيعى هاشــمى فرزند ســيد على اصغر به نشــانى ســمنان بلوار مولوى خ نصيرى 
پ 13 ، اتهام ها: 1- 1- ورشكســتگى به تقلب 2- ورشكســتگى به تقصير ، پرونده 
كالســه 9509982313800801 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرســتان سمنان 
(101 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره 9709972311100221- شاكى: بانك 
ملى با نمايندگى آقاى حسن مونسان ، متهمين: 1- آقاى سيد محمد على ربيعى هاشمى 
فرزند سيد على اصغر به نشانى سمنان بلوار مولوى خ نصيرى پ 13- 2- آقاى محمد 
بهرامى فرزند خليل اله با وكالت آقاى حميدرضا كاشفى فرزند پرويز به نشانى سمنان 
ســمنان ســمنان باغ فردوس مجتمع بهرامى طبقه ســوم 3- خانم مليحه دوســتعلى به 
نشــانى ســمنان بلوار وليعصــر 110 دســتگاه ارم كوچــه ارم دوم پ 9، اتهام ها: 1- 
ورشكســتگى به تقلب 2- ورشكستگى به تقصير ، گردشكار- به تاريخ 1397/2/25 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه كيفرى دو سمنان به تصدى امضاء كننده 
ذيل تشــكيل و پرونده كالســه فوق تحت نظر اســت مالحظه مى گردد در اين پرونده 
مســئولين وقت شــركت تجارى طلوع بهشــت كوير آقايان 1- ســيد محمد على ربيعى 
هاشمى فرزند ســيد على اصغر (مديرعامل) 2- محمد بهرامى فرزند خليل اهللا (عضو 
هيئت مديره) و 3- خانم مليحه دوســتعلى (رئيس هيئت مديره) به اتهامات مشاركت 
در ارتــكاب بزه ورشكســتگى بــه تقصير از طريق عدم اعالم به موقع توقف شــركت و 
مشــاركت در ارتكاب بزه ورشكســتگى به تقلب از طريق مخفى نمــودن دفاتر تجارى ، 
تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفرخواســت شــماره 9610432312704186 
مورخ 1396/12/19 صادره از دادســراى عمومى و انقالب سمنان براى آنان تقاضاى 
كيفر گرديده اســت پرونده جهت رســيدگى به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو ســمنان 
ارجاع شــده اســت دادگاه پس از تعيين وقت رســيدگى در وقت مقرر تشكيل و پس 
از اســتماع اظهارات نماينده حقوقى بانك ملى (بعنوان شــاكى) و نيز اســتماع دفاعيات 
وكيل متهم رديف دوم و با وجود عدم حضور ساير متهمان در جلسه رسيدگى با وصف 
احضار آنان از طريق انتشار آگهى در روزنامه با بررسى جامع اوراق و محتويات پرونده 
ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح  ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) 
در خصوص اتهام 1- آقاى سيد محمد على ربيعى هاشمى فرزند سيد على اصغر فاقد 
مشــخصات بيشــتر به جهت عدم دسترسى به ايشــان 2- خانم مليحه دوستعلى فاقد 
مشــخصات بيشــتر به جهت عدم دسترســى به ايشــان 3- آقاى محمد بهرامى فرزند 
خليل اهللا متولد 1360 با شــماره ملى 4569517528 ســاكن ســمنان شغل كارمند 
آزاد بــا قيد معرفــى كفيل با وكالت وكيل دادگســترى آقاى حميدرضا كاشــفى همگى 
دائــر بر الف – مشــاركت در ارتكاب بزه ورشكســتگى به تقصيــر از طريق عدم اعالم 
به موقع توقف شــركت ب- مشــاركت در ارتكاب بزه ورشكســتگى به تقلب از طريق 
مخفــى نمودن دفاتر تجارى با اين توضيح كه حســب مندرجات پرونــده متهمان همگى 
مســئولين وقت شركت طلوع بهشت كوير به شماره ثبت 3080 سهامى خاص بوده اند 
(متهم رديف اول مديرعامل ، متهم رديف دوم رئيس هيات مديره و متهم ســوم عضو 
هيات مديره ) بوده اند كه به موجب دادنامه شــماره 9409972310300666 مورخ 
1394/8/26 صادره از شــعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان حكم به 
ورشكســتگى شــركت موصوف صادر گرديده و تاريخ توقف شركت در دادنامه صادره 
1386/11/28 اعالم شده است حال در اين پرونده بانك ملى ايران (اداره امور شعب 
اســتان سمنان) كه مطالباتى از شركت موصوف داشته است شكايتى تقديم دادسراى 
عمومى و انقالب سمنان نموده و تقاضاى تعقيب مسئولين شركت به اتهام ورشكستگى 
به تقلب و ورشكســتگى به تقصير را نموده اســت كه در نهايت دادسرا بابت اتهامات 
مذكور اقدام به صدور كيفرخواست عليه متهمان نموده است دادگاه با عنايت به جميع 
اوراق و محتويات پرونده اوال در اصل وقوع بزه هاى انتسابى ترديد وجود دارد چرا كه 
1- در كيفرخواســت صادره طريقه وقوع بزه ورشكستگى به تقلب مخفى نمودن دفاتر 
تجارى ذكر گرديده است در حالى كه مطابق محتويات پرونده شعبه سوم دادگاه عمومى 
حقوقى ســمنان كه در نهايت در آن پرونده حكم به ورشكســتگى شركت طلوع بهشت 
كوير صادر گرديده و خالصه اى از پرونده مذكور در اين پرونده منعكس گرديده است 
اساســا شــركت موصوف فاقد هرگونه دفتر تجارى بوده است (اين موضوع صراحتا در 
سطر ششم دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى سمنان تصريح گرديده 
اســت 2- در خصوص اتهام ورشكستگى به تقصير از طريق عدم اعالم به موقع توقف 
شــركت با توجه به متن مــاده 542 قانون تجارت كه مقرر داشــته «در موارد ذيل هر 
تاجر ورشكســته ممكن است ورشكســته به تقصير اعالن شود 1- .... 2- اگر عمليات 
تجارتى او متوقف شــده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد 3-...» (ماده 
413 قانــون تجــارت« تاجر بايــد در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه كــه در تاديه قروض يا 
ســاير تعهدات نقدى او حاصل شــده اســت توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل 
اقامــت خــود اظهار نموده صورت حســاب دارايى و كليه دفاتر تجــارت خود را به دفتر 
محكمــه مزبوره تســليم نمايد») و بــا توجه به وجود قيد «ممكن اســت» در صدر ماده 
542 لــذا نتيجه گرفته مى شــود كه از نظر قانونگذار صــرف آنكه تاجر به تكليف خود 
طبق ماده 413 عمل نكرده باشــد موجب تحقق بزه ورشكســتگى به تقصير نيست و به 
نظر مى رسد عدم رعايت تكليف مذكور از سوى تاجر بايد توام با تقصير سنگين باشد 
تاموجبات تحقق بزه ورشكســتگى به تقصيــر محقق گردد كه در مانحن فيه چنين امرى 
از اوراق پرونده قابل برداشت نيست ضمن آنكه در مورد شركت هاى تجارتى با توجه 
به حجم باالى عمليات تجارتى آنها هميشــه  اينگونه نيســت كه توقف شركت در همان 
زمان توقف بر مســئولين شــركت آشــكار گردد و بعضا در پرونده هايى كه به موضوع 
ورشكســتگى شركت ها رسيدگى مى شود حتى با ارجاع امر به كارشناس ، اختالف نظر 
در خصوص تاريخ دقيق توقف عمليات شــركت بوجود مى آيد كه با اين وجود داشــتن 
اين انتظار از مســئولين شــركت مبنى بر اينكه توقف عمليات شركت را در همان زمان 
توقف تشخيص و ظرف 3 روز مراتب را به محكمه اعالم نمايند چندان معمول و واقعى 

به نظر نمى رسد ثانيا با توجه به استقالل شخصيت حقوقى شركت از مديران و اعضاى 
آن به نظر مى رســد نتوان مديران يك شــركت تجارى را بابت ورشكســتگى طبق مواد 
670و671 قانــون مجازات اســالمى مصوب 1375 (كتاب پنجــم – تعزيرات) مجازات 
نمود چرا كه مستفاد از ماده 143 قانون اصالح قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347 
ورشكستگى شركت مالزمه با صدور حكم ورشكستگى مديران و يا شركاء ندارد بنا به 
مراتب فوق و از آنجا كه در وقوع بزه هاى انتسابى ترديد وجود  دارد و با فرض وقوع 
انتســاب آنها به متهمان محرز نمى باشــد لذا با تكيه بر اصل برائت و نيز اصل تفسير 
مضيق قوانين جزايى و مســتندا به ماده 120 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و 
ماده 4 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 حكــم به برائت متهمان از اتهامات 
انتسابى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان مى باشد. 
رئيس شعبه 101دادگاه كيفرى دو سمنان – روح اله اسماعيليان

دادنامه
انقــالب  دادگاه   1 شــعبه   9709982313800012 كالســه  پرونــده 
اســالمى شهرستان سمنان تصميم نهايى شــماره 9709972317300321 
، متهــم: آقاى مهرداد كمانى فرزند قاســم به نشــانى ســمنان كارتن خواب ، 
اتهام: حمل و نگهدارى ماده مخدر از نوع شــيره مطبوخ ترياك هفتاد ســانت 
، بتاريخ فوق جلســه رســيدگى در وقت مقرر با حضور اينجانب رئيس شعبه 
اول دادگاه انقالب اسالمى سمنان تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر 
اســت نماينده محترم دادستان حضور ندارد متهم آقاى مهرداد كمانى فرزند 
قاســم با وجود ابالغ احضاريه و انتشــار آگهى در جلســه حاضر نشده و اليحه 
اى نيز به گواهى دفتر شــعبه ارسال نداشــته وكيل نيز معرفى نكرده است 
دادگاه با توجه به صحت امر ابالغ با وصف اطالع متهم از موعد رسيگى موجبى 
براى تجديد وقت نبوده رســميت جلســه اعالم مى گردد لذا ضمن اعالم ختم 
رسيدگى و با استعانت از محضر خداوند سبحان بشرح ذيل مبادرت به انضاء 
راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى مهرداد كمانى فرزند قاسم 
فعال آزاد به لحاظ قرار التزام و داراى سابقه محكوميت كيفرى در جرائم مواد 
مخدر مبنى بر حمل و نگهدارى ماده مخدر از نوع شــيره مطبوخ ترياك هفتاد 
ســانت بشرح مندرج در پرونده با عنايت بمحتويات پرونده ازجمله گزارش و 
تحقيقات مرجع انتظامى ، صورتمجلس دســتگيرى متهم و كشــف مواد مخدر 
موصــوف در بازرســى از متهم و برگــه توزين مواد مخدر مكشــوفه ، اقارير 
صريــح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقيقات مقدماتى و عدم حضور در 
جلســه رســيدگى دادگاه عليرغم ابالغ احضاريه و انتشار آگهى و انتظار كافى 
و در نتيجه عدم دفاع موثر نســبت به بزه انتســابى ، مويدا به ساير قراين و 
امــارات منعكس در پرونده بزهكارى مشــاراليه براى دادگاه محرز گرديده با 
انطبــاق جرائم ارتكابى با ماده 5 از قانون اصــالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
و مــاده 215 از قانــون مجازات اســالمى 92 ضمن ضبط مواد مكشــوفه و با 
احتســاب ايام بازداشــت قبلى متهم را به پرداخت مبلغ 50000 ريال جزاى 
نقدى و تحمل 1 ضربه شــالق تعزيرى محكوم مــى نمايد. راى صادره غيابى و 
ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس قطعى مى 
باشــد. دفتــر پرونده پس از ابالغ دادنامه و قطعيــت وفق مقررات به اجراى 

احكام كيفى ارسال گردد.
رئيس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى سمنان – محمد على رستمى
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حميرا طبسى نژاد فرزند 

غالمرضا 
خواهان خانم شــكوفه بلوچ دادخواستى به طرفيت خوانده خانم حميرا طبسى نژاد به 
خواســته مطالبه وجه ، مطالبه خســارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609983410200669 شعبه 2 دادگاه 
عمومــى حقوقى شهرســتان كرمــان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/05/29 ســاعت 
11:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد . تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  حاضر گردد. م.الف: 522
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان – احمد شادمان ماهانى

حصروراثت
آقاى مهدى طهرانى داراى شناســنامه شــماره 513 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970230 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان محسن طهرانى به شناسنامه 260 درتاريخ 97/01/19 دراقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- طيبه صابونى فرزند 
ابراهيم ش-ش 313 متولد 1332 نســبت همسرمتوفى 2- مهدى طهرانى فرزند محسن 
ش-ش 513 متولد 1357 نســبت پســرمتوفى 3- بنفشه طهرانى فرزند محسن ش-ش 
532 متولــد 1364 نســبت دخترمتوفى 4- بهاره طهرانى فرزند محســن ش-ش 2573 
متولد 1354 نســبت دخترمتوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
دريــك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيت نامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 كاظمى- شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى ســيدقادر رضوانى اردهائى داراى شناسنامه شماره 54 به شرح دادخواست 
به كالســه 970068 از اين شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كــه شــادروان فاطمه ســادات محســن زاده اردهائى بــه شناســنامه 12 درتاريخ 
96/07/27 دراقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به: 1- ســيدقادر رضوانى اردهائى فرزند ميرمعصوم ش-ش 54 متولد 
1337 نســبت همســرمتوفى 2- فرنگيــز صبح خيز اردهائى فرزنــد ميرجليل ش-ش 
1511 متولد 1315 نســبت مادرمتوفى 3- سيد ســعيد رضوانى اردهائى فرزند سيد 
قادر ش-ش 2020590441 متولد 1347 نسبت پسرمتوفى 4- سيد وحيد رضوانى 
اردهائى فرزند ســيدقادر ش-ش 6486 متولد 1367 نســبت پســرمتوفى 5- سيد 
مجيد رضوانى اردهائى فرزند سيد قادر ش-ش 263 متولد 1363 نسبت پسرمتوفى 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
كاظمى- شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى اجراييه
محكــوم لــه: ... ، محكوم عليــه: ... ، پيــرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به 
خانــم فاطمه رابعى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى شــود طبق اجرائيه صادره از شــعبه 
اول در پرونده كالســه 960418 به موجب دادنامه شــماره 9709985457100016 مورخ 
1397/1/29 صادره از شعبه اول محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 34/893/115 ريال 
بابت اصل خواســته و نيز پرداخت خســارت تاخير تاديه مبلغ مذكــور از تاريخ 1396/10/9 
لغايــت زمــان اجراى حكــم و پرداخت مبلــغ 900/000 ريال بابت خســارات ناشــى از هزينه 
دادرســى در مرحله بدوى و خســارت تاخير در تاديه برابر مفــاد دادنامه در حق محكوم له مى 
باشــد پرداخت نيم عشــر حق اجــرا و نيز هزينه هــاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشــد 
بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ 
تامين متناســب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشــد لذا مفاد اجرائيه 
صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار  آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه 
اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه 

و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/57
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

دادنامه
پرونده كالسه 9509985452101311 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان چابهار تصميم نهايى شــماره 9709975452100245- خواهان: آقاى مراد قليچ 
قره جه فرزند قليچ به نشــانى اســتان سيستان و بلوچستان شهرســتان چاه بهار شهر چاه بهار 
كوى بندر روبروى دانشــگاه دريانوردى منازل ســازمانى خيابان بنفشــه كوچــه ياس پالك 10 
، خوانــدگان: 1- آقــاى پيمان تهمتــن فرزند پرويز به نشــانى مجهول المــكان 2- خانم نجمه 
قربانى برواتى فرزند روح اهللا به نشــانى سيســتان و بلوچســتان چاه بهار منطقه آزاد مجتمع 
پرديس خياطى فاطيما ، خواســته ها: 1- تاييد فسخ قرارداد (مالى) 2- استرداد خودرو (راى 
دادگاه) در خصوص دادخواســت مراد قليچ قرجه فرزنــد قليچ به طرفيت پيمان تهمتن فرزند 
پرويــز 2- نجمــه قربانى برواتى به خواســته صــدور حكم بر تاييد و تنفيذ فســخ بيع موضوع 
مبايعه نامه مورخ 94/12/10 بين خواهان و خوانده رديف اول مبنى بر فروش يك دســتگاه 
خودرو سوارى تويوتا پرادو و نيز الزام خوانده رديف دوم به استرداد خودرو سوارى مذكور و 
پرداخت كليه خســارات وارده دادرســى به اين شرح كه كه خواهان با تقديم دادخواست بيان 
داشــته است به تاريخ 94/12/10 يك دستگاه خودرو ســوارى پرادو مدل 2005 به شماره 
پالك 19716 منطقه آزاد چابهار به رنگ طاليى را مطابق مبايعه نامه پيوســت به خوانده رديف 
اول (پيمان تهمتن) با شــرايط مندرج در آن فروخته اســت و قرار بر اين بوده است كه پس از 
پاس شدن چك موضوع ثمن معامله اقدامات مقتضى به جهت انتقال سند صورت گيرد در غير 
اينصــورت نامبرده حق فروش و انتقال خودرو به غير را ندارد لكن در موعد مقرر ثمن معامله 
را پرداخت ننموده و چك مربوط برگشت خورد لذا با توجه به اينكه در قولنامه مذكور حق فسخ 
به جهت عدم پرداخت ثمن خودرو منظور شــده بود از حق فســخ خود استفاه كرده و معامله را 
فســخ كرده و مراتب را نيز در قالب اظهارنامه به اطالع خوانده رســانده اســت دادگاه با توجه 
محتويات پرونده ، متن قرارداد عادى، اظهارنامه ارسال براى خوانده گواهى عدم پرداخت وجه 
چك ، عدم ارســال اليحه از ســوى خوانده ، خواســته خواهان را وارد دانســته به استناد ماده 
198 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1257و1258 قانون مدنى حكم به تنفيذ فسخ معامله 
صدرالذكر صادر و اعالم مى نمايد اما در خصوص خوانده رديف دوم با توجه به اينكه خواهان 
به صراحت در زمان طرح دادخواست و درستى آن بيان داشته است كه در اينخصوص پرونده 
اى به شــماره بايگانى 950629 در شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار مطرح رسيدگى است 
بــه اســتناد بند دوم از ماده 84 و نيــز ماده 89 از قانون آيين دادرســى مدنى قرار امتناع از 
رسيدگى صادر مى نمايد تا مراتب در شعبه دوم شورا رسيدگى شود راى صادره در مورد اولى 
غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه وظرف بيســت روز پس از 
آن به همراه قسمت دوم (امتناع از رسيدگى) قابل اعتراض در دادگاه هاى محترم تجديدنظر 

مركز استان سيستان و بلوچستان مى باشد. م الف/56
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان خانم مرجان مومنى تذرجى فرزند محمود دادخواستى بطرفيت خوانده آقاى 
مهدى ميرزائى طالمى فرزند عسكر بخواسته طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان كرمان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 
كرمان واقع در كرمان چهارراه عدالت ارجاع و به كالسه 9609983411100580 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن براى 97/6/10 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شهادت شهود خواهان حاضر 
گــردد. ضمنا ظرف يــك هفته از تاريخ چاپ آگهى داور واجد شــرائط خــود را به دادگاه 
معرفى نمائيد در صورت عدم معرفى داور دادگاه راســا اقدام خواهد كرد و دســتمزد 
داور بعهده خودتان مى باشــد . ( شــرايط داور : 1- متاهل باشد 2- سن داور باالى 30 
سال باشد .)ضمنا به اطالع مى رساند همسرتان در قبال طالق 250 سكه از مهريه و نيز 
تمام اجرت المثل و نفقه خود را بذل ، با وكالت از شما قبول بذل كرده است . همچنين 
چنانچه شما ايرادى در رابطه با تفهيم شروط ضمن العقد داريد ظرف يك هفته از تاريخ 

چاپ آگهى مراتب را مستدال به دادگاه اعالم نمائيد . م.الف: 518
 دفتر شعبه اول محاكم خانواده كرمان


